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Förord  

 

Följande rapport är ett fristående arbete, det har alltså inte skrivits på uppdrag av utomstående 

företag. Vi vill tacka vår handledare då han varit en stor inspirationskälla under vår 

arbetsprocess. Tack till övriga lärare och forskare vid Textilhögskolan i Borås vilka bidragit med 

information och expertis. 

  

Sammanfattning 

 

I följande rapport behandlas ämnet förnyelsebar energi i samband med textila material. I 

resultatet ges förslag till möjliga tillvägagångssätt för integrering av flexibla solceller i väv- och 

varptrikå. Alternativ till maskintillverkare och maskintyper redovisas och potentiella 

användningsområden diskuteras. Även förlag på typ av flexibel solcell presenteras. 

   Teorin vilket rapporten grundar sig på är humanekologisk. Den metod vilken följts är tolkande 

och har drivit arbetet framåt. Kunskap har hämtats från experter inom områdena textil och 

solcellsteknik. Arbetsprocessen har varit av teoretisk karaktär vilket uteslutit eventuella 

laborationer.  

Slutsatsen visar att dye solar cells (DSC) kan användas med fördel, på grund av dess flexibla 

egenskap. De maskiner vilka kan tillverka solcellstextil är i standardutförande, dock kan 

eventuella justeringar på maskinkomponenter vara nödvändiga. Då främst vad gäller nålavstånd, 

täthet i sked och solv. 

 

Nyckelord 

Väv, Varptrikå, Solcellstextil, Teknisk textil, Flexibla solceller, DSC 
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Abstract 

 

The following report covers the topic of renewable energy in conjunction with textile materials. 

In the result, suggestions are given for possible approaches to integrate flexible solar cells in 

weaving and warp knitting. Alternative machine manufacturers and machine types are reported 

and potential application areas are discussed. Type of flexible solar cell is also presented. 

    The theory which the report is based on is human ecology. The method which has been used is 

interpretive and has led the work forward. Knowledge has been gathered from experts in areas 

concerning textile and solar cells. The work is of a theoretical nature, which excluded any 

laboratorial experiments. 

   The conclusion shows that dye solar cells (DSC) can be used with positive output, because of 

its flexible feature. Machines which can produce photovoltaic textiles is of standard version, 

however may adjustments to machine components be necessary. 

 

Keywords 

Weave, Warp knit, Solar cell textile, Technical textile, Flexible solar cells, DSC 
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Begreppsdefinition 

 

Textil produktionsprocess - framtagning av textilt material. I denna rapport hänvisar begreppet 

process från inmatning av råmaterial i väv- respektive varptrikåmaskin till färdig vara i tygbom.  

Väv - tillverkning i schematisk vävmaskin med skaft.  

Varptrikå - tillverkning i raschelmaskin. 

Flexibel solcell - består av en eller flera kombinerade tunna lager av flexibla material. 

Exempelvis kadmium (Cd) och tellur (Te). 

DSC - dye solar cell. Internationell förkortning för färgämnesbaserad solcell. Variant av flexibel 

solcell. 

Integrering - integrera förena; sammanföra till en helhet (Svenska Akademien 2013).  Begreppet 

syftar till  

sammanfogning av flexibla solceller och råmaterial, i form av garn, till slutgiltig enhet.  

Solcellstextil - benämning på önskad framtagen produkt. 
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1 Inledning/Introduktion 

 

Diskussionen kring hållbar miljöutveckling är idag utbredd runt om i världen. Ämnet har 

diskuterats under många år vilket satt en viss ton och inställning i samhället. Bland annat visas 

detta genom de klimatmöten vilka hålls med jämna mellanrum. Politiker från länder runt om i 

världen träffas då och diskuterar fram förslag för förbättring av klimat och miljö (The Guardian 

2013). Ämnets aktualitet har i sin tur lett till stora mängder forskning inom förnyelsebar energi, 

både vad gäller antalet forskare samt storleken av finansiellt stöd från diverse regeringar, företag 

och andra intressenter (Naturvårdsverket 2013).  

   Efterfrågan för alternativ energi ökar i och med viljan av att minska användningen av fossila 

bränsleresurser. Solceller har under flera årtionden utvecklats vilket medfört att ett utbud med 

många olika produkter på marknaden finns att tillgå. Från att bara funnits konventionella 

kiselsolceller finns idag ett bredare sortiment av produkttyper, däribland flexibla solceller. Dessa 

valmöjligheter har gjort att användningsområdena blir allt flera. 

   Genom kunskap inom textil varukonstruktion och information hämtad från tidigare forskning, 

samt diskussioner med experter inom berörda områdena önskas med följande rapport att få fram 

ett underlag innehållande förutsättningar och möjliga tillvägagångssätt för integrering av flexibla 

solceller i ett textilt material. Slutligen diskuteras även tänkbara användningsområden för 

solcellstextilen och hur dessa produkter ur ett globalt samt lokalt perspektiv kan tillföra värde.  

 

1.1 Bakgrund 

Inspirationen till denna rapport tog fart vid ett studiebesök under HT2012 på företaget Ludvig 

Svensson AB i Kinna. Där beskrevs då hur den växthusväv, vilken de tillvekar, löser många 

problem för köparen. Främst hjälper väven odlaren att få ned sin energiförbrukning och därmed 

minska kostnader. Här föddes idén till att ta fram en väv med solceller vilken skulle ta tillvara på 

solljus samt genererade tillräckligt med energi till växthuset så behovet av utomstående el skulle 

bli helt obefintligt. 
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Efter vidare efterforskning visades det sig att Ludvig Svensson AB redan gjort tester med 

solceller i sin väv, dock med negativ utgång. Fysiskt var det möjligt men av flera anledningar 

lades projektet ned, främst av svårighet till precisering av passande användning för den el vilken 

alstrades1. 

   Dessa uppgifter hade kunnat tolkas negativt, dock kändes upplysningen om den fysiska 

möjligheten istället inspirerade och gav en känsla av att rapportens syfte var på god väg att ta 

form. 

   I behov av ny infallsvinkel kontaktades Nils-Krister Persson, professor på Textilhögskolan i 

Borås, för hans kunskaper inom solenergi och tack vare honom föddes en idé till ett nytt syfte. 

Syftet ämnade ta fram en rapport med information och förslag över hur en flexibel solcell kunde 

integreras i väv och varptrikå. Det beslöts att en diskussion kring tänkbara användningsområden 

skulle vara med då produkten troddes vara intressant på flera platser i världen. Speciellt lokalt 

sett kändes möjligheterna stora då Borås Stad siktar på målet till en helt fossilbränslefri stad 

inom snar framtid (Borås Stad 2013). 

   Forskning med solceller utförs inom många områden, då ämnet förnyelsebar energi ligger rätt i 

tiden. Säkerligen sker även forskning där solceller kombineras med textil dock är information om 

detta svårfunnet. Förhoppningsvis kommer följande rapport fylla syftet för intressenter vilka vill 

få förslag på hur integrering av solceller i ett textilt material kan gå tillväga. 

                                                
1 Per Holgerson produktutvecklingsansvarig under solcellsprojekt på Ludvig Svensson AB, 
intervju den 10 april 2013 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Utveckling kring applicering av solceller ligger i framkant inom flera industriområden vilket 

leder till en successiv ökning av nya tillvägagångssätt samt användningsområden. Dock verkar 

utveckling kring integrering av solceller i textila material, redan i ett produktionsstadie, inte ske i 

lika stor utsträckning. Därför är det primära målet med följande rapport att ta fram en enkel 

beskrivning där intressenter kan hämta information angående integrering av solceller. Samt i 

diskussionskapitlet väga för- och nackdelar med de olika tillverkningsprocesserna mot varandra. 

Ytterligare ett mål är att sätta solcellstextilen i ett sammanhang vilket önskas göras genom att ge 

exempel på olika användningsområden både lokalt och globalt. 

   Av denna anledning är syftet med denna rapport att ta fram förslag över hur flexibla solceller 

kan integreras i textil väv samt varptrikå.  

För undersökning av detta kommer följande frågor besvaras:  

1.  Vilken typ av flexibel solcell kan användas samt vilka dimensioner kan vald typ ha? 

2.  Vilka väv- respektive varptrikåmaskiner kan användas och vilka justeringar kan göras på 

dessa maskiner samt i vilken riktning kan solcellerna integreras?  

 

1.3 Avgränsningar  

Följande rapport avser enbart beröra utvecklingsarbete under produktionsstadie, alternativ för 

hur applicering av solceller kan ske på färdigställda textila material tas inte upp.  

   Utvecklingsarbetet innefattar enbart väv och varptrikå. Denna avgränsning har gjorts för att de 

produktionsprocesserna ansågs mest relevanta för de användningsområdena vilka kan vara 

möjliga för slutprodukten.  

   Enbart flexibla solceller vilka är klara för produktion och leverans tas upp i följande rapport, 

inga produkter i utvecklingsstadier.  

   De flexibla solceller vilka rapporten valt att rikta in sig på är färgämnesbaserade solceller, 

DSC. Detta för deras fördelar av flexibilitet och möjlighet till leverans i remsor på rullar. 
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Rapporten undersöker möjligheterna till integrering utifrån generella tillverkningsprocesser vad 

gäller väv och varptrikå. Detta för att rikta information till en bredare målgrupp och inte enbart 

till användare av en viss maskintyp. Dock tas exempel på några av de mest etablerade 

maskintillverkarna upp i både bild och text för att förstärka beskrivningar.  

   Ytterligare en del vilken tas upp är hur avledare kan integreras i det textila materialet. 

Avledarna behövs för att utleda alstrad ström och på så sätt kunna föra den vidare till en extern 

energiomvandlare för framtagning av elektricitet. Avledare måste fästas vid solcellen av en 

auktoriserad fackman inom el och därför har denna del enbart berörts på ytan. Dock underlättas 

detta steg om avledarna integreras på rätt plats i det textila materialet. 

   Slutligen är följande rapport ett produktutvecklingsarbete ur ett teoretiskt perspektiv, inga 

laborationer har utförts. 

 

1.4 Metod 

 
 
Följande rapport har tagits fram genom användandet av en kvalitativ samt tolkande metod 

(Ejvegård 2009). Nedan följer en beskrivning över arbetets gång, tidigare forskning och teori. 

Inledningsvis startade detta arbete med informationssökning samt inläsning av bakomliggande 

begrepp relevanta för val av syfte. Dessa områden innefattade solenergi, flexibla solceller och 

konstruktion av väv och varptrikå. För att nå de mål vilka efterstävades krävdes kunskap om hur 

en flexibel solcell är uppbyggd, vilka dimensioner de produceras i, hur ofta avledning av el 

måste ske etcetera. Detta var en stor utmaning och krävde mycket tid av författarna då detta 

ämne var nytt för dem. Även en redovisning över hur de två textila processerna går till och vilka 

kritiska moment som kan uppstå krävde en djupare förståelse för hur väv- respektive 

varptrikåmaskiner är uppbyggda. Förståelse för dem delar i maskinerna vilka behöver justeras 

krävdes också för att kunna uppnå önskat resultat. 

   För att finna en teori att binda följande rapport till intervjuades ett flertal personer med 

varierande kunskapsområden inom textil, likväl har forskning för framtida utveckling av flexibla 

solceller undersökts. Teorier angående ett ökat miljöintresse i samhället har även lästs och detta 
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har varit av stor vikt vid undersökning över hur följande rapport och dess slutprodukt kan erhålla 

publikt värde. 

   Vid utförd informationssökning har främst primära källor valts ut och används. Dessa 

innefattar intervjusvar, mejlkorrespondens, bilder samt produktinformation från utvalda företags 

produktblad och hemsidor. Information har även hämtats från tekniker vilka arbetar i 

maskinparkerna på Textilhögskolan i Borås. Detta urval gjordes då dagsaktuell information och 

produktutveckling varit en central del för framställning av önskat resultat.  

   Sekundära källor har även det används i form av tidigare forskning och böcker. Med hjälp av 

den kunskap vilken fanns hos personal på Högskolan i Borås bibliotek samt sökning i Högskolan 

i Borås sökmotor Summon har litteratur valts ut. 

De ord vilka används vid sökning i Summon är följande: 

• Solenergi, solar energy  

• Solcell/er, solar cell/s 

• Flexibel solcell/flexibla solceller, flexible solar cell/s 

• DSC, dye solar cell/s 

• Väv, weaving 

• Varptrikå, warp knitting 

• Teknisk textil, technical texile 

• Smart textile 

Resultatet från sökningen gav mycket forskning dock var det svårt att finna något vilket direkt 

berörde denna rapports innehåll. Det visades istället finnas en mängd tidigare forskning inom 

området solenergi, både kring konventionella och flexibla solceller. Även upptäcktes ett antal 

avhandlingar kring teknisk textil. Under följer två exempel på tidigare forskning vilka kändes 

relevanta. 

   En forskningsundersökning visar vilken skillnad i verkningsgrad det finns, utifrån ett soligt 

respektive mindre soligt klimat, mellan DSC-paneler och konventionella solceller. Det 

bakomliggande syftet för denna forskning var att fastställa DSC-panelernas upptagningsförmåga 

av solenergi utan att behöva direkt solljus. Övriga resultat visade DSC-panelernas förmåga till 
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upptagning av mer energi under molniga förhållanden till skillnad från de konventionella 

solcellerna (Fig. 1.) (Toyoda, T., Sano, T., Nakajima, J., Doi, S., Fukumoto, S., Ito, A., 

Tohyama, T., Yoshida, M., Kanagawa, T., Motohiro, T., Shiga, T., Higuchi K., Tanaka, H., 

Takeda, Y., Fukano, T., Katoh, N., Takeichi, A., Takechi, K. & Shiozawa, M. 2004). 

 

Fig. 1. Resultat i mätning av verkningsgrad mellan DSC och kiselsolceller i mindre soligt klimat 

(Toyoda et al. 2004). 

Den andra tidigare forskning vilken studerats är en magisterrapport från 2010 vilken skrevs vid 

Textilhögskolan i Borås med titeln Smart Denim. Syftet med rapporten var att ta fram ett par 

jeans i en smart denimtextil. Där användes ett garn behandlat med PCM, och tillverkning med 

integrering av det särskilda garnet i både varp och väft eller enbart i väft gjordes. Därefter 

utfördes tester hos företaget Swerea IVF. Denna magisteruppsats var intressant att läsa då den på 

ett bra sätt beskrev definitioner av smarta textilier, tog upp olika solcellstekniker samt gav 

exempel på tidigare textila produkter vilka kombinerats med solceller på olika sätt (Raza Saboor, 

A., Hoppe Zuleta, K. 2010).  

   Vid ett första möte med tilldelad handledare utbyttes idéer kring utformning av valt syfte samt 

problemformuleringar. En kontakt förmedlades då via handledare med företaget Ludvig 

Svensson AB i Kinna för att planera in intervju. Intervjun gjordes tillsammans med en av 

produktutvecklarna på den tekniska avdelningen, Per Holgerson. Per Holgerson spelade en 

central roll i det tidigare utvecklingsarbete Ludvig Svensson AB utförde ett antal år tillbaka. 

Anledningen till att detta utvecklingsarbete startades var på grund av att de fått förfrågningar från 

befintliga kunder vilka var intresserade över att se hur de stora glaspartierna på växthus kunde 

tas tillvara på. Ludvig Svenssons idé var då att sammanfoga befintliga solceller på marknaden 
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med deras växthusväv för att kunna utvinna solenergi, vilken i sin tur kunde användas för 

exempelvis växthusets sprinklersystem eller säljas till befintligt elnät. Detta visades dock inte 

vara genomförbart inom kompetensen vilken fanns inom företaget. De insåg efter mer 

efterforskning det vara svårt att producera en växthusväv med önskade egenskaper1. Vid 

slutskedet av intervjutillfället visades då syftet, vilken först låg till grund för följande rapport, 

beprövad av ett företag utan goda resultat. Per Holgerson erbjöd sig istället att agera bollplank 

samt dela med sig av Ludvig Svenssons erfarenhet från utvecklingsarbetet.  

   Vid denna tid krävdes nya eftersökningar av möjliga syften samt teorier att bepröva. Då det 

fortfarande var önskvärt att arbeta inom miljövänlig energiförsörjning i kombination med textila 

material förmedlades ytterligare en kontakt via handledare. Denna gång kontaktades Nils-Krister 

Persson, forskare vid Textilhögskolan i Borås, för hans kunskaper inom solcellsteknik. Nils-

Krister Persson verifierade möjligheten till integrering av solceller i ett textilt material, och 

föreslog även alternativ till typ av solcell. Nils-Krister Persson poängterade dock svårigheter 

över att finna beskrivningar på hur en intressent kan gå tillväga för att ta fram en sådan produkt. 

Han har själv utfört forskning inom detta område vilket inte nedtecknats för andra intressenter2. 

Ett nytt syfte tog nu form och målet med rapporten var från och med nu att på något sätt kunna 

bidra med uppdaterad information om hur det idag är möjligt att ta fram en textil med solceller. 

Samhället törstar hela tiden efter ny information på detta område vilket tros göra rapporten 

relevant.  

   En teori vilken stärker detta antagande är en så kallad humanekologisk teori, vilken behandlas i 

arbetsrapporten Humanekologisk teori (Grönqvist, M. & Hjälmeskog, K. 2009). Här beskrivs 

bakgrunden till teorin och speciellt dess återupptagna intresse under mitten av 1900-talet. Teorin 

speglar en ökad fokus på mänsklig utveckling i samspel med naturen, utveckling måste ske 

kontinuerligt men på ett hållbart sätt.  Allt människan gör påverkar naturen och detta måste vägas 

in i all framtagning av produkter. I Humanekologisk teori behandlas även teknologi och 

beskrivning på huruvida teknologi ska erbjuda samhället bekvämlighet och kunskap. Dock bör 

detta, ur ett humanekologiskt synsätt, påverka naturen på minsta möjliga sätt. 

                                                
1 Per Holgerson produktutvecklingsansvarig under solcellsprojekt på Ludvig Svensson AB, 
intervju den 10 april 2013 
2 Nils-Krister Persson forskare vid Textilhögskolan i Borås, intervju den 19 april 2013 
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Vidare har Naturvårdsverket tagit fram en rapport med namnet Humanekologiska perspektiv på 

produktion och konsumtion (Andrén, S., Arderup, M. 2004). Här behandlas ämnet kring 

produktion och konsumtion ur humanekologisk teori samt hur ett samspel mellan samhälle, natur 

och person ska leda utveckling inom produktion och konsumtion framåt. Hur människan väljer 

att leva och konsumera ökar efterfrågan på vissa produktgrupper och ur ett humanekologiskt 

synsätt är hållbar konsumtion i fokus i dagens samhälle. 

   Då nytt material och ny inspiration resulterat i ett omformulerat syfte kunde därefter 

efterforskning och skrivprocessen starta. Under hela arbetets gång har flexibilitet vad gäller 

tolkning av funnet material varit av stor vikt, då det ansågs nödvändigt vid 

produktutvecklingsarbete inom ett område där utveckling sker kontinuerligt.  
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2 Resultat 
 

I följande avsnitt ges förslag till typ av flexibel solcell samt presenteras potentiella 

produktionsprocesser vilka kan användas vid framtagning av solcellstextil. 

2.1 Flexibla solceller 

2.1.1 Dye solar cells 

En variant av flexibla solceller är DSC (dye solar cell) eller DSSC (dye-sensitized solar cell). På 

svenska benämns de färgämnesbaserade solceller. Färgämnet i solcellen fungerar liknande 

klorofyllet i en växt och det är detta vilket tar upp solenergin. Flexibla solceller har en enklare 

samt billigare produktion än konventionella solceller tack vare framtagning i en process liknande 

papperstillverkning. Dock har de i nuläget kortare livslängd i jämförelse med konventionella 

solceller (Greijer Agrell 2003) och lägre verkningsgrad, ca 6-10 procent, på grund av dess 

amorfa struktur (Nordensolar 2013). 

   En DSC består av en tunn och porös svamp vilken på ytan absorberar upp en sensibel färg. 

Denna svamp är tillverkad av titanium dioxid (TiO2), vilket är ett lättåtkomligt och billigt 

material. Färgen fångar upp solljuset och använder energin för inledning av elektroner i TiO2. 

När sedan lagret med TiO2 är kopplad till en extern energiomvandlare kan elektronerna bli till 

elektricitet samt knyta kretsen då elektronerna åter förs in i färgen (G24iPower u.å.). 

   DSC består av en eller flera kombinerade tunna lager med photovoltaic3  material. Många olika 

photoviltaic material kan användas, de kan sammansättas på olika sätt och ha olika substanser till 

bas (Dyesol u.å.). 

                                                
3 Photovoltaic (PV) kallas den metod vilken omvandlar en typ av energi till direkt elektricitet 
genom ett material vilket leder ström (semiconductors). I en solcell kallas alltså materialet vilket 
leder ström photoviltaic. 
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Fig. 2. Redovisning av olika lager i en DSC (Dyesol u.å.). 

 

2.1.2 Dimensioner och egenskaper 

Egenskaperna hos flexibla solceller möjliggör användning av dessa material i en roll-to-roll 

produktion. Tjockleken tillsammans med dess höga flexibilitet gör det möjligt för levereras av 

DSC på rulle samt beskärning i remsor med önskad bredd. Detta är önskvärda egenskaper för 

integrering i en textil produktionsprocess, då denna produktion är en så kallad roll-to-roll4.  

   Dimensioner för DSC-remsor varierar beroende på fabrikat och tillverkare. Utifrån 

undersökningar av Englandsbaserade företaget G24i Power, vilka arbetar inom 

produktutveckling samt tillverkning av solceller, har en generell sammanställning gjorts 

angående egenskaper och dimensioner.  

   En DSC-remsa kan ha en tjocklek på 0,35 millimeter, bredd på 37 millimeter samt en längd 

mellan 50-1000 millimeter. Solcellen har en verkningstemperatur mellan 10-50 grader Celsius, 

dock har den egenskaper vilka ger möjlighet till förvaring i temperaturer ner till minus 10 grader 

Celsius (G24iPower, Bilaga u.å.).  

 

                                                
4 Barry Jenkins Business Development manager G24i Power Limited, mejlkorrespondens den 13 
maj 2013 
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Möjlighet till att konstruera DSC utan användning av glas gör dem slitstarka. Det ger dem även 

hög flexibilitet utan förlorad prestationsförmåga. Prestationsförmågan påverkas heller inte av 

vatten, exempelvis regnvatten, eller vid hög luftfuktighet. DSC kräver likaså inget direkt solljus 

för energiupptagning. Då den maximala längden ligger på en meter bör avledare, vilken kopplats 

samman till den externa elektriska laddningsanordning, appliceras ed en meters avstånd 

(G24iPower, Bilaga u.å.). 

 

2.2 Väv 

2.2.1 Maskintillverkare 

En standardmaskin inom väv kan användas vid framtagning av solcellstextil, exempelvis 

Lindauer Dorniers P1 Rapier Weaving Machine (Fig. 3.). P1 Rapier Weaving Machine är byggd 

för mångsidiga applikationsområden. Med hjälp av dess konstruktion tillåts användning av 

tekniska material, exempelvis kol- och glasfiber och belagda geotextilier. Dessa material kan 

föras in i både varp- och väftriktning. P1 Rapier Weaving Machine har en densitet på 0,5 trådar 

per centimeter eller ännu lägre (Lindauer Dornier u.å.). 

 

Fig. 3. Vävmaskin, P1 Rapier Weaving Machine (Lindauer Dornier u.å.).  
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2.2.2 Produktionsprocess 

Råmaterialets väg från bomvarpa till färdig produkt sker genom en schematisk vävprocess (Fig. 

4.). Under dessa moment, beroende på i vilken riktning DSC-remsorna matas in i maskinen, kan 

påfrestningar av olika grad samt applicering av avledare ske.  

 

 

Fig. 4. Schematisk vävprocess (Primary Weaving Motions 2010). 

Vid integrering av DSC-remsorna i varpriktning tillåts de gå genom den textila 

produktionsprocessen från varpbom till tygbom utan någon typ av avskärning på längden. Dock 

kan påfrestningar ske längs hela produktionsprocessen då flera moment ska passeras. Ett 

tillvägagångssätt vilket kan leda till minskad påfrestning är justering i val av solv. De solv vilka 

utformats speciellt för vävning av folieformat kan användas, dessa har en annan design än de 

vilka används vid traditionell vävning (Fig. 5.). Skedens utformning kan justeras genom 

borttagning av tänder, vilket då ger anpassat mellanrum utifrån DSC-remsornas bredd. 

 

 

Fig. 5. Specialutformat solv, TWINtec healds (Groz-Beckert 2013). 
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DSC-remsorna kan även integreras i väftriktning, materialet passerar då genom 

produktionsprocessen horisontellt. Inga justeringar av maskinkomponenter är då nödvändiga, 

däremot bör frammatning av färdig väv regleras till en högre hastighet. På så sätt kan påverkan 

av skedanslagets kraft på remsorna minska. DSC-remsorna rekommenderas att beskäras efter 

varje väftinlägg, då de inte tål böjas i sidled i större utsträckning2. 

   Då avledning av alstrad ström behöver ske varje meter, vilket presenterats i avsnitt 2.1.2, kan 

det integreras avledare i produktionsprocessen. Detta sker fördelaktigt via mönsterkort genom 

väftinläggning, vilket kan reducera eventuellt efterarbete (Adanur 2001).  

 

2.2.3 Alternativ vävmaskin 

2.2.3.1 Open Reed 

Ytterligare ett alternativ till maskintyp inom väv vilken kan användas är Open Reed Weave 

Machine. Denna maskin är även den en maskin tillverkad av Lindauer Dornier. Likt en 

standardmaskin är de olika komponenterna detsamma med undantag för en extra överliggande 

bom (Fig. 6.). Med hjälp av denna bom adderas ytterligare ett material vilket vävs in likt en 

brodyr med möjlighet till mönstring (Lindauer Dornier 2013). Här kan DSC-remsorna placeras 

in, vilka då integreras i slutskedet av produktionsprocessen och kan undkomma viss påfrestning.  

 

 
Fig. 6. Open Reed Weave Machine (Lindauer Dornier. 2013). 1: Bom för DSC-rullar. 

                                                
2 Nils-Krister Persson forskare vid Textilhögskolan i Borås, intervju den 19 april 2013 

1 
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2.3 Varptrikå 

2.3.1 Maskintillverkare 

Inom varptrikå kan en standardraschelmaskin användas. Exempel på tillverkare av 

varptrikåmaskiner av detta slag är det Tysklandsbaserade företaget Karl Mayer. I företagets 

produktblad för dessa maskiner presenteras RSE 4 (Fig. 7.). RSE 4 är en maskin vilken 

exempelvis kan producera gardiner, markiser och nätkonstruktioner (Karl Mayer 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Varptrikå-raschelmaskin, RSE 4 (Karl Mayer. 2013).  
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2.3.2 Produktionsprocess 

En varptrikåmaskin i standardutförande har frammatning av material vertikalt genom hela 

produktionsprocessen. För integrering av DSC-remsor i denna typ av produktion kan justering av 

tätheten mellan de individuella compoundnålarna vara nödvändig (Raz 1987). Där 

compoundnålarna plockas bort löper remsorna och virkas in av angränsande garn (Fig. 8. & 9.).  

 

 

Fig. 8. Varptrikå med folie     Fig. 9. Varptrikå med folie, Xls 17 F 

(Ludvig Svensson AB u.å.).                Revolux green (Ludvig Svensson AB 2013) 

Inmatning av material i väftriktning är möjligt, dock krävs ytterligare en maskinkomponent (Karl 

Mayer u.å.). DSC-remsorna kan då integreras i varptrikån på liknande sätt det ges förslag på för 

väftinlägg i väv. Se avsnitt 2.2.2. Längden på mönsterrapporter inom varptrikå är dock begränsad 

och sträcker sig över ett bestämt antal trådar (Raz 1987). På grund av detta kan rekommenderat 

avstånd mellan avledare inte ges. Alternativt kan istället applicering av avledare ske efter 

produktion. 

 

2.4 Slinger 

Slutligen rekommenderas ett produktionssätt kallad Slinger. Slinger är en kombination av väv 

och varptrikå gällande varukonstruktion. Varan består av trådar i både väft- och varpriktning, 

dock binder utvalda varptrådar runt angränsande varptråd (Fig. 10.). Maskiner vilka tillverkar 
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slingerväv finns även de exempelvis i Lindauer Dorniers sortiment, där Easy Leno 2T kan vara 

ett alternativ (Lindauer Dornier 2007). 

 

 

 

 

  

Fig. 10. Slingerväv, Easy Leno 2T (Lindauer Dornier 2007). Fig. 11. Illustration över 

integrering av DSC-remsor i 

slinger. 

DSC-remsor kan här möjligtvis integreras mellan varptrådarna i en tvåskaftsbindning och 

avledarna integreras via väftinlägg (Fig. 11.). Gemensamt med tidigare nämnda maskiner 

rekommenderas justeringar i form av borttagning av nålar samt specialutformade skedar. 

Påfrestningarna på remsorna kan vara lindrigare i jämförelse med produktionen av väv då 

slingermaskiner inte har skaft (Lindauer Dornier 2007).  

 

2.5 Övriga komponenter 

För alla nämnda produktionsprocesser krävs övrigt råmaterial, i form av garn, för framställning 

av en komplett solcellstextil. Råmaterialet binder DSC-remsorna samman och fördelaktigt 

används ett polyester- eller polyolefingarn. Det bör vara UV-behandlat samt vara av ljus färg, 

helst transparent, för maximerad upptagning av solljusinstrålning (Ludvig Svensson u.å.).  
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3 Diskussion  

 

Resultatet i denna rapport visar på ett flertal alternativ över huruvida integrering av flexibla 

solceller i textila material kan gå tillväga. Nedan följer en diskussion kring de positiva samt 

negativa aspekter vilka anses finnas för de olika avsnitten i resultatet. 

3.1 Resultatdiskussion  

I det första avsnittet av resultatet beskrivs dimensioner för DSC-remsor. Där påvisas det att 

varierande bredd för remsorna är möjligt. Då det är önskvärt med en produktion vilken fortlöper 

smidigt och utan diverse komplikationer kan remsor med mindre bredd vara av fördel. Dock 

medför mindre yta mindre energiupptagning. Alternativt kan energiupptagningen öka om de 

smala DSC-remsorna används i en produktion där de kan integreras tätt ihop.  

   DSC-remsorna kan i en vävprocess integreras i varpriktning. Fördelen med detta är att 

remsorna kan föras in kontinuerligt, vilket utesluter eventuell beskärning, till skillnad vid 

väftinlägg. Vid detta tillvägagångssätt kan det dock vara nödvändigt med specialutformade 

maskinkomponenter. Detta kan anses vara en nackdel då det innebär mer arbete innan 

produktion. Ändå vägs detta upp då avledare kan integreras på ett mer tidseffektivt sätt. 

Avledarna integreras via väftinlägg under produktionsprocessen, vilket eliminerar arbete efter 

produktion.  

   I de fall en solcellstextil med hög designgrad efterfrågas kan med fördel en Open Reed-maskin 

användas. DSC-remsorna kan integreras på ett mer estetiskt tilltalande sätt på grund av 

maskinens möjlighet till mönstring. Detta kan vara fördelaktigt vid framtagning av exempelvis 

gardiner och rumsavdelare. Dessa produkter kommer då inte alstra lika mycket ström likt de 

ovan nämnda vävda materialen, då DSC-remsorna täcker en mindre yta av materialet.  

   I varptrikå är det likt väv positivt för integrering av DSC-remsorna i varpriktning. Då främst 

för att en varptrikåmaskin vanligtvis inte är utrustad med ett väftinläggningssystem. Ytterligare 

en positiv aspekt med varptrikå är att det inte krävs några specialutformade maskinkomponenter 

utan enbart justeringar av de befintliga. Negativt är det dock att avledare måste appliceras efter 

produktion. I de fall en varptrikåmaskin är utrustad med ett väftinläggningssystem är integrering 
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av avledare, till skillnad från väv, ändå inte aktuellt. Detta på grund av dess korta 

mönsterrapport, vilken presenteras i avsnitt 2.3.2.  

   Vid användning av en slingermaskin är de positiva samt negativa aspekterna liknande de vilka 

nämns inom väv. Dock kan påfrestningarna för DSC-remsorna anses vara av mindre grad då 

maskinen likt en varptrikåmaskin inte är utrustad med skaft.  

   En jämförelse mellan de centrala produktionsprocesserna, väv och varptrikå, visar likheter i 

tillvägagångssätt. En likhet är den då integrering av DSC-remsor i varpriktning anses vara mer 

lämplig. Positivt för de båda produktionsprocesserna är deras möjlighet till roll-to-roll 

produktion. Det vilket skiljer dem åt i tillvägagångssätt är integrering/applicering av avledare. 

Varptrikå är av allmän kännedom fördelaktig framför väv vad gäller produktionshastighet, dock 

vägs detta upp då det är möjligt att integrera avledare under produktionsprocessen i väv.  

   Ytterligare en skillnad mellan väv och varptrikå är de dimensioner av DSC-remsor vilka anses 

bäst för de två produktionsprocesserna. I väv kan en smalare remsa vara fördelaktig, då detta 

skulle innebära lättare justeringar av maskinkomponenter än vid användning av breda. I varptrikå 

kan med fördel en bredare remsa användas då enbart antalet nålar vilka måste plockas bort 

behöver justeras. Troligtvis kan detta leda till en högre energiutvinning i varptrikå. 

 

3.1.1 Potentiella användningsområden 

Användningsområdena för utvecklad solcellstextil anses vara flera, både lokalt och globalt. 

Lokalt sett kan detta utvecklade material användas av Borås Stad i strävan mot en fossilbränslefri 

stad (Borås Stad 2013). Produkter vilka kan tas fram för användning utomhus är exempelvis 

markiser, takpresenningar och roll-ups för husväggar. För inomhusbruk i kontor och allmänna 

utrymmen, exempelvis bibliotek och skolor, kan gardiner och rumsavdelare tas fram. 

   Globalt sett och då främst i länder liknande Sverige, i avseende till klimat och utveckling, 

påminner användningsområdena om dem vilka nämnts lokalt. Användning av solcellstextilen i 

fattigare och mindre utvecklade länder anses dock också möjlig. Skulle solcellstextilen tillverkas 

enligt något av de sätt rapporten rekommenderar skulle förhoppningsvis produktionen vara 

tidseffektiv, vilket i sin tur borde resultera i minskad produktionskostnad. Den borde även vara 



   26 

lätt att transportera i jämförelse med konventionella solceller, då den kan levereras på rulle och 

inte är lika ömtålig eftersom den inte består av något glas. Detta är avseenden vilka kan vara 

avgörande för val av användning i den typen av länder. Elektricitet i dessa länder är i regel ingen 

facilitet och platser där textilen kan placeras är exempelvis på hustak, över odlingar eller på 

större plana ytor. Även i flyktingläger samt kåkstäder ses möjlighet för användning, då i form av 

exempelvis tält. Idag förekommer det användning av tält med eftermonterade solcellspaneler, 

dock tycks solcellstextilen vara smidigare vad gäller tillverkning, transport och montering.  

   Ur ett framtidsperspektiv kan användningsområdena bli flera då ständig utveckling sker inom 

solcellsteknik. Ny teknik kan öppna upp för vidare produktutveckling av solcellstextilen. 

Verkningsgrad och livslängd hos flexibla solceller är exempel på egenskaper vilka kan 

förhoppningsvis förbättras. Om detta väl sker kan troligen flexibla solceller ta över marknaden 

från konventionella solceller. Framtida användningsområden kan innebära mer vardaglig 

användning, exempelvis i form av konfektion och utrustning inom sport, till exempel segel. 

 

3.2 Metoddiskussion 

Då arbetet i denna rapport är teoretiskt bygger de förslag vilka presenterats enbart på antaganden. 

På grund av tidsbegränsning har produktframtagning inte kunnat ske. Detta gör resultatet till viss 

del fiktivt. Genom den kvalitativa metod vilken följts, kontaktades experter inom relevanta 

områden för att höja trovärdigheten hos resultatet. Då kunskapen om solenergi var nästintill 

obefintlig vid uppstart krävde detta en djupare inläsning av ämnet. Dock vägdes detta upp av 

ingående förkunskap och förståelse för textila material och varukonstruktion, vilket gav 

rapporten ett textilt fokus. 

   För att verifiera denna rapport skulle det vara av intresse att i samband med kandidatuppsats 

VT2014 se om de resultat och slutsatser vilka presenterats stämmer. Genom laborationer kan då 

förhoppningsvis en färdig produkt tas fram. 

   Valet att följa en tolkande metod har varit positivt. Genom utvärdering av uppsökt information 

har utformning av syfte, problemformuleringar och avgränsningar skett kontinuerligt. Med hjälp 

av dessa utvärderingar har arbetet tagit olika riktning för att slutligen kunna sammanställas till en 

fullständig rapport. Exempelvis planerades det från uppstart göras uträkningar, enbart teoretiska, 
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över hur mycket energi färdig solcellstextil kunde utvinna per kvadratmeter. Då dessa 

uträkningar enbart skulle baseras på antaganden ifrågasattes dess trovärdighet. Uträkningarna 

beslöts då istället göras i samband med produktframtagning under kandidatuppsats VT2014.  

   De avgränsningar vilka gjordes, ansågs relevanta för denna rapport. De var viktiga för att 

behålla efterforskningen på en hanterbar nivå och för att kunna sammanställa rapporten inom 

bestämd tidsram. Flera avgränsningar gjordes under arbetets gång då vissa delar inte ansågs 

relevanta för rapporten. Beslutet att inkludera ett avsnitt med potentiella användningsområden 

togs trots irrelevans för syftet. Ur en produktutvecklares perspektiv ansågs denna diskussion 

intressant. 

   Om sökningar i databasen Summon gjorts annorlunda hade möjligtvis mer tidigare forskning 

inom området kommit fram. Då hade teorin om intresset för förnyelsebar energi i allmänhet och i 

synnerhet intresset för solcellstextiler kunnat verifieras på ett annat sätt. 

 

4 Slutsats 

 

En typ av flexibel solcell vilken kan användas vid integrering i textila material är DSC. Denna 

slutsats är baserad på dess flexibla egenskap samt möjlighet att kunna beskäras till önskad bredd. 

Positivt är också möjligheten för leverans på rulle för att underlätta inmatning i väv- och 

varptrikåmaskin.  

   Maskiner vilka kan användas vid tillverkning av solcellstextil är i standardutförande. Dock kan 

eventuella justeringar vara nödvändiga för att kunna slutföra produktionen. Beroende på vilken 

produktionsprocess önskas användas kan integrering av DSC-remsorna ske i både väft- och 

varpriktning. Dock anses det vara fördelaktigt med integrering i varpriktning. Remsorna tillåts då 

passera genom maskinen utan eventuell beskärning på längden och kan på ett smidigare sätt 

förflyttas från varpbom till färdig tygbom. 
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vid efterfrågan. 
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6.1 Loggbok 
  

Vecka Datum Arbete 

8  Inledning av kurs. Framtagning av eventuellt syfte. 

9  Kontakt med Olle Holmudd. 

10 07 mars Inlämning av syfte & frågeställningar.     

 08 mars Tar kontakt med Ludvig Svensson AB. 

11 14 mars Planeringsrapport sammanställs. 

14 03 april Träff i biblioteket för informationssökning. Hittar info om solceller. 

  

05 april 

 

 

 

 

Handledarträff med Olle Holmudd. Tips om tidigare forskning.  

Diskuterar vilka områden som ska behandlas i rapporten samt hur 

djupgående dessa ska beskrivas. 

Studiebesök på Ludvig Svensson AB inplaneras den 10/4 med 

produktutvecklaren Per Holgerson.  

15 08 april Sammanställer frågor inför mötet med Per på Ludvig Svensson. 

  

10 april 

 

 

 

 

Möte hos Ludvig Svensson för att få information om tidigare utveckling 

med Per Holgerson, Olle Holmudd medverkar.  

Sammanställning av mötet gjordes under eftermiddagen.  

Kontaktar Nils-Krister Persson för tidsbokning av möte där vi 

förhoppningsvis kan få hjälp med nytt syfte. 

16 

 

 

19 april 

 

 

Eftermiddagsmöte med Nils-Krister. Förslag på nytt syfte läggs fram. 

Nils-Krister lovar vidarebefordra information om tillverkare av flexibla 

solceller. 

17 

 

22 april 

 

Skriver på rapporten: korrigering syfte, inledning skrivs, insamling av 

fakta. 

  

23 april 

 

Skriver på rapporten: påbörjar kapitlet bakgrund, skriver om solceller och 

leverantörer. 

  26 april Skriver på rapporten. Möte med handledare Olle för feedback. 

  27-28 april Arbetar på sammanställning av halvtidsrapport. 
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18 

 

29 april 

 

Skickar in halvtidsrapport. Sammanställer power point inför torsdagens 

presentation. 

  

01 maj 

 

Jobba med opponering på grupp Alexandra, Izabelle och Olivia. Öva 

inför presentation. 

  02 maj Halvtidspresentation och opponering. 

18-19 

 

03-12 maj 

 

Båda arbetar på eget håll, dock inte så effektivt pga. avslut i annan kurs 

vilket upptog mycket tid. 

20 

 

 

13 maj 

 

 

Gruppen samlad igen. Resultatdelen påbörjas ordentligt.  

Mailkontakt med leverantörer av flexibla solceller för att se om de 

erbjuder vad vi efterfrågar. 

20-21 15-21 maj Resultatdel, bakgrund, mål och avgränsningar skrivs. 

21 22 maj Handledarträff och fortsatt skrivprocessen.  

  

23 maj 

 

Skrivit färdigt resultatdel och metoddel, samt börjat med textkorrigering 

av resultat. 

  24-26 maj Diskussionskapitel färdigställt 

22 27 maj Slutsats, sammanfattning och abstract sammanställt. Textreducering. 

  28 maj Sammanställning och korrigering av källor. 

  29-30 maj Textredigering och slutpiff. 

  

31 maj 

 

 

Sista handledning med Olle för att höra hans åsikter, eventuella ändringar 

görs.  

Genomläsning sista gång innan inlämning. 

 23 5 juni Slutpresentation 

 24 13 juni Slutgiltig inlämning 
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